Document

Expedient

Data

19-11-2018

84516/2018
Àrea

Secretaria de Serveis Generals

Segell

Ajuntament de Caldes de Montbui
Registre General
SORTIDA
Data 19-11-18 15:01:48
Codi S/5839/2018

Codi de verificació

²236P6Q1H6W3N6U5Y17CPH»
²236P6Q1H6W3N6U5Y17CPH»
236P6Q1H6W3N6U5Y17CP

Us convoco a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de les Matèries de Competència de Ple,
que es farà a la Casa Consistorial el 22 de novembre de 2018, a les 19.00 hores, amb l’ordre del dia

Ajuntament de Caldes de Montbui. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.caldesdemontbui.cat/validacio amb el codi de verificació.

següent:

0. Donar compte, segons l’article núm. 126 del ROF, de la incorporació d’urgència d’un punt a la sessió
plenària de 25 d’octubre de 2018, ja que no va ser tractat a la sessió de Comissió Informativa anterior,
essent aquest el següent:
- Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per al projecte EL CIM de mesures i
suports addicionals d'atenció educativa
- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 20 de setembre de 2018, pel
qual es va resoldre aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 2n.
trimestre de 2018 de les entitats que form
- Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 20 de setembre de 2018,
pel qual es va resoldre aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost de 2019 de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui, expedient 6746/2018
1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de Comissió Informativa de Ple ordinària anterior de data 18
d'octubre de 2018.
2.- Nomenar la senyora Núria Carné Navarro, regidora de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, en substitució del senyor Josep Ramon Marañés Vidal, representant municipal a
l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona, expedient 541/2015
(G1215-2015-9).
3.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'empresa municipal de serveis GMSSA al
sistema d'adquisició centralitzada de l'associació catalana de municipis i comarques i del consorci català pel
desenvolupament local, exp. 8277/2018.

1/3
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T 93 865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

4.- Dur a terme les gestions i esmerçar els recursos necessaris per a celebrar anualment «El dia de la riera»
i sol·licitar a les administracions públiques pertinents (Consorci Besòs-Tordera, Diputació de Barcelona,
ACA,....) els recursos humans i tècnics necessaris per a la promoció i el manteniment de la plataforma webSIGPP Viu la riera!, exp. 859/2018. Espais Públics i sostenibilitat.
5.- Declarar el cessament automàtic dels membres de la comissió d'estudi encarregada de redactar el text
de la memòria per l'establiment del servei d'aparcaments públics a Caldes de Montbui per a la redacció de la
proposta de modificació del reglament del servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui i designar-la
de nou, expedient 2739/2016. Espais Públics i sostenibilitat.
6.- Incoar procediment de protecció de la legalitat i expedient de disciplina urbanística en relació amb les
obres del carrer Major 92 - 94, expedient 2468/2018. Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats.
7.- Aprovar un Conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques
de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca, exp. 6612/2018
8.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del programa
d’inversions previst en el pressupost de 2018, exp.4492/2018 de l’Àrea de Serveis Econòmics
9.- Donar compte dels indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les
operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al tercer trimestre de l’any
2018, expedient 7486/2018
10.- Donar compte dels informes de tresoreria corresponents al tercer trimestre de l’any 2018 sobre el
compliment dels terminis previstos en la legislació vigent per al pagament de les obligacions de les Entitats
Locals, en termes de morositat comptable, exp. 7485/2018
11.- Donar compte de l’acord del Decret d’alcaldia núm. 653/2018 de 7 de novembre, pel qual es va resoldre
aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 3r. trimestre de 2018 de
les entitats que formen la Corporació Local, el qual s'ha transcrit anteriorment. exp. 7924/2018
12.- Moció que presenten els grups municipals d'ERC i de CIU a favor de l'absolució dels presos polítics,
exp. 8220/2018.
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